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ค าน า 
 
 

จากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง  และบทเรียนที่ได้รับจากการ
แปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ผ่านมา สู่การปฏิบัติ จึงมีการริเริ่มแนวคิด 
ในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
สถานการณ์การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้อง
ตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง  และเพ่ือให้
เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง  เพ่ือให้
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล  ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด          
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)  ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่  
การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต    
ทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ 

 

ดังนั้น  เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม คณะการบัญชีและการจัดการ 
จงึแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของคณะการบัญชีและการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะการบัญชีและการจัดการ ต่อไป  
  
 

แผนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะการบัญชีและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
 
หลักการและเหตุผล 
                 ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการ หรือแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  โดยมุ่งเน้นการสร้าง    
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัด
กั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็น
นโยบายส าคัญของรัฐบาล  เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ     
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559  เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีซึ่ง
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”   

ดังนั้น  เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม คณะการบัญชีและการจัดการ  
จึงแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของคณะการบัญชีและ 
การจัดการ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของคณะต่อไป และ
เพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง  เพ่ือให้
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด  
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)  ประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การ
เป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบโดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ และตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2559 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความ
ปลอดภัยให้แก่ประชาชน รวมทั้งเพ่ือให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม    
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

คณะการบัญชีและการจัดการ เป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหาสารคามท่ีตระหนักและให้
ความส าคัญกับการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมได้ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายของมหาวิทยาลัย 
จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกับปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 คณะการบัญชีและการจัดการ ขึ้น โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนในการป้องกันและการสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อ
การทุจริต และด าเนินการเชิงรุกในการพัฒนาปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตภายใต้นโยบาย
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างยั่งยืนในคณะการบัญชีและการ
จัดการ และน าไปสู่การแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างยั่งยืนในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือปลูกจิตส านึก ค่านิยม ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใสและไม่ทุจริตในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ภายในคณะการบัญชีและการจัดการ และเป็นการสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตภายในคณะ 
 2.  เพ่ือปลูกจิตส านึกให้บุคลากร และนิสิตมีคุณธรรม จริยธรรม ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า 
ประโยชน์ส่วนตน 
 3.  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะการบัญชีและการจัดการ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
สถาบันนวัตกรรมธุรกิจเพ่ือสังคม (Innovative Business Institute for Society) 

 
อัตลักษณ์ (Identity)  

MBS with Entrepreneurial Mindset 
องค์กรที่มีหัวใจการเป็นผู้ประกอบการ 

สมรรถนะหลัก (Core Value) 
M B S 
M = Morality, Multidisciplinary, and Mutual Happiness  
B = Business Professionalism  
S = Social Innovation and Entrepreneurship  

(M) องค์กรที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีองค์ความรู้ที่หลากหลาย ยอมรับความแตกต่าง และอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

(B) องค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพด้านบริหารธุรกิจ 
(S) ผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสังคม 

 
พันธกิจ  

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านบริหารธุรกิจ สามารถ 
สร้างงานสร้างอาชีพและเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2. ผลิตงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมระดับสากล สามารถบูรณาการให้เกิด 
ประโยชน์ สร้างมูลค่าเพ่ิมต่อสังคม  

3. บริการวิชาการท่ีเกิดจากการบูรณาการองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมด้านบริหารธุรกิจ  
สร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ 

4. ศึกษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณา 
การความรู้และนวัตกรรมด้านบริหารธุรกิจเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

5. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง มีความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์ มีทักษะทางเทคโนโลยี มีความภูมิใจและพร้อมเติบโตไปกับองค์กรได้อย่างมั่นคง 

           6. บริหารจัดการองค์กรด้วยข้อมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารทรัพยากรอย่างปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพ 
 
 



 
6 แผนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะการบัญชีและการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ค่านิยมองค์กร  
MBS Together 
องค์กรแห่งความสุข สังคมแห่งการเรียนรู้และแบ่งปัน 

 
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
ด้านบริหารธุรกิจ สามารถสร้างงานสร้างอาชีพและเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมระดับสากล สามารถ 
บูรณาการให้เกิดประโยชน์ สร้างมูลค่าเพ่ิมต่อสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการที่เกิดจากการบูรณาการองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรม 
ด้านบริหารธุรกิจ สร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ศึกษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น บูรณาการความรู้และนวัตกรรมด้านบริหารธุรกิจเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง มี 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะทางเทคโนโลยี มีความภูมิใจและพร้อมเติบโตไปกับองค์กรได้อย่างมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการองค์กรด้วยข้อมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารทรัพยากร 
อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 

 
เป้าหมาย 
 บุคลากรของคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
 1.  การรับรู้ ความเข้าใจ และการตระหนักในเรื่องของการป้องกันการทุจริตของบุคลากรและนิสิต  
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร้อยละ 80 
 2.  จ านวนของโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ไม่น้อยกว่า 
1 โครงการ 
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สรุปผลการประเมินความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต คณะการบัญชีและการจัดการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (12 เดือน) 
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือ

เป็นการขับเคลื่อนนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาสารคามและรัฐบาลในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต และเพ่ือเป็นเครื่องมือในการรณรงค์และส่งเสริมการป้องกันการทุจริตของบุคลากรในทุกหน่วยงานภายในคณะ ซึ่งแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 จัดท าขึ้นจากการประเมินความเสี่ยง 2 ประเด็นคือ ประเด็นที่ 1 กฎหมายและกฎระเบียบ ประเด็นที่ 2 พฤติกรรมการใช้อ านาจ 

ทั้งนี้ คณะการบัญชีและการจัดการได้น าประเด็นความเสี่ยงดังกล่าวมาด าเนินการบริหารจัดการควบคุมความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต ตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีรายละเอียดกิจกรรม/โครงการในการบริหารจัดการความ
เสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริตของคณะการบัญชีและการจัดการ ประกอบด้วย 2 แผนงาน คือ แผนงานที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดและทัศนคติในการรักษาประโยชน์ส่วนรวม และแผนงานที่ 2 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต จากผลการด าเนินการบริหารความเสี่ยงด้าย
การป้องกันการทุจริต พบว่า 
  
 แผนงานที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดและทัศนคติในการรักษาประโยชน์ส่วนรวม  
ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนงานที่ 1 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละการรับรู้แนวทางการป้องกันการกระท า
ทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะการบัญชีและ
การจัดการ ของบุคลากรและนิสิต ร้อยละ 50 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 100 
(จากการแจ้งเวียนเผยแพร่แผนป้องกันการทุจริต การประกาศ
เจตจ านงสุจริต และนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสให้ทุก
หน่วยงาน รับทราบ) 
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 แผนงานที่ 2 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต  
ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนงานที่ 2 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. จ านวนช่องทางและ 
การร้องเรียน และร้องทุกข์เกี่ยวกับการกระท าทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของผู้บริหารและบุคลากร 

1. 1 ช่องทาง 
 

3 ช่องทาง 
1. ทางไปรษณีย์ 
2. ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
3. ยื่นเรื่องด้วยตนเอง 
 

2. จ านวนข้อร้องเรียน และร้องทุกข์เกี่ยวกับการกระท าทุจริต
และประพฤติมิชอบของผู้บริหารและบุคลากร 

1. ไม่เกิน 5 เรื่อง/ปี ณ รอบ 12 เดือน 
(ยังไม่มีข้อร้องเรียน) 

 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  การด าเนินการตามแผนตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต คณะการบัญชีและการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ควรด าเนินการอย่างเร่งด่วนใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 2.  หน่วยงาน ควรมีแผนงาน/กิจกรรม การป้องกันการทุจริต โดยให้สอดคล้องกับแผนและเป้าหมายของคณะ 
 3.  การประชาสัมพันธ์ ควรมีการวัดระดับการรับรู้และความเข้าใจ ในการป้องกันการทุจริต และพิจารณาว่าการประชาสัมพันธ์โดยภาพถ่ายยังใช้ได้หรือไม่ สอดคล้อง
กับสถานการ์ปัจจุบันหรือไม่ ทั้งนี้อาจจะต้องผลิตสื่อเพ่ิม และมีการตรวจสอบการสื่อสารโดยวัดระดับการรับรู้ ความเข้าใจ การตระหนักในเรื่องของการป้องกันการทุจริต 
 4.  ควรส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรที่เก่ียวข้องด้านการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยให้มากข้ึน 
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ส่วนที่ 2 

ผลการประเมินความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
ประเด็นความเสี่ยง 
 การประเมินความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ : ท าการคัดเลือกงานหรือกระบวนงานจากภารกิจในแต่ละประเภทที่จะท าการประเมิน  
ซึ่งจ าแนกขอบเขตของการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตไว้ 3 ด้าน ดังนี้ 
  1.  ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
  2.  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
  3.  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร 
  

ประเด็นความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง แนวทางการจัดการ/ 
มาตรการป้องกันการทุจริต 

ผู้รับผิดชอบ 
โอกาส 

เกิดความเสี่ยง 
ผลกระทบของ 

ความเสี่ยง 
ระดับ 

ความรุนแรง 
ล าดับความ

เสี่ยง 

ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
1. การปฏิบัติเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนผู้อ่าน
ผลงานทางวิชาการ 
 
 
 
 

1 2 3 
(ต่ า) 

3 1. มีระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้อ่านผลงานทางวิชาการ 
2. คณะมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายและมีนักวิชาการเงิน
และบัญชีตรวจสอบซ้ าทุกครั้ง และการเบิกจ่ายเงินเป็นการจ่ายเข้าบัญชี
ผู้ทรงคุณวุฒิเท่านั้น 
3. คณะมีการตรวจสอบการเบิกจ่ายและเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับ
ก่อนเสนออนุมัติต่อคณบดี 
4. คณะมีการด าเนินการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายก่อนน าเสนอผู้บริหาร
อนุมัติการเบิกจ่าย 
5. คณะมีการเบิกจ่ายเงินเข้าบัญชีผู้ทรงคุณวุฒิเท่านั้น  
 

1. งานวิจัย 
2. งานบัญชี 
การเงินและ
พัสดุ 
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ประเด็นความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง แนวทางการจัดการ/ 

มาตรการป้องกันการทุจริต 
ผู้รับผิดชอบ 

โอกาส 
เกิดความเสี่ยง 

ผลกระทบของ 
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความรุนแรง 

ล าดับความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
1.  ความโปร่งใสและ
ส่อทุจริตในการจัดซื้อ
จัดจ้าง และใช้อ านาจ
แสวงหาประโยชน์โดย
มิชอบโดยเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้างอาจเลือก
ปฏิบัติเฉพาะกับคู่ค้า
หรือผู้เสนอราคาที่มี
ความสัมพันธ์หรือ
เกี่ยวข้องกัน 

1 2 3 
(ต่ า) 

4 1. มีการสืบราคาจรากผู้ประกอบการหลายราย 
2. มีการประกาศการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเว็ปไซต์ 
3. มีการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง รวมถึง
บทลงโทษเมื่อเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอ านาจปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบหรือทุจริต 
4. มีการประชุมทบทวนและชี้แจงขั้นตอนการด าเนินงาน และวิธีการที่
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
5. มีการประกาศนโยบายรับของขวัญและน าไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน สร้างน
วัฒนธรรมองค์กรในการปลูกจิตส านึกแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 
 

งานบัญชี 
การเงินและ
พัสดุ 

2. เจ้าหน้าที่การเงิน
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
การรับเงินและน าส่ง
เงิน 

1 2 3 
(ต่ า) 

5 1. ให้ความรู้และซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าส่ง
คลัง พ.ศ. 2562 
2. มีการแจ้งเวียนบทลงโทษในการรับเงินและน าส่งเงินที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ 
3. งานบัญชีการเงินและพัสดุ มีการรายงานการรับเงินและน าส่งเงินเป็นประจ า
ทุกวันต่อผู้บังคับบัญชา 
4. มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบการจ่ายเงิน/คืนเงิน เข้าบัญชี
มหาวิทยาลัยเท่านั้น 
 

งานบัญชี 
การเงินและ
พัสดุ 



 

11 แผนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะการบัญชีและการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
ประเด็นความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง แนวทางการจัดการ/ 

มาตรการป้องกันการทุจริต 
ผู้รับผิดชอบ 

โอกาส 
เกิดความเสี่ยง 

ผลกระทบของ 
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความรุนแรง 

ล าดับความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการทรัพยากร 
1. การก าหนด
คุณสมบัติ/
คุณลักษณะในการ
จัดซื้อ จัดจ้างพัสดุที่
วงเงิน 500,000 บาท 
ขึ้นไป ที่ไม่ก่อให้เกิด
การแข่งขัน 

3 2 7 
(ปาน
กลาง) 

2 1. มีการแต่งตัง้คณะกรรมการจัดท า TOR ที่มีความเป็นอิสระที่ไม่มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
2. ศึกษาและท าความเข้าใจแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องตามหนังสือแจ้งเวียนจาก
กองคลังและพัสดุ 
3. มีการแจ้งเวียนมาตรการบทลงโทษให้บุคลากรรับทราบ 
4. ก าหนดให้มีการแจ้งหลักกฎหมายการพัสดุในการก าหนดร่าง TOR ให้
คณะกรรมการร่าง TOR รับทราบ 
5. ก าหนดให้มีการวิจารณ์ TOR ในโครงการที่มีวงเงิน 500,000 บาท ขึ้นไป 
และมีการก ากับติดตามและรายงานต่อผู้บริหาร 
6. สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตโดยการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมช่องทางการร้องเรียน 

งานบัญชี 
การเงินและ
พัสดุ 

2. การใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ การ
ยืมทรัพสินย์ของทาง
ราชการไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ/แนวทางที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

1 2 3 
(ต่ า) 

6 1. คณะจัดท าแนวทาง/ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้/ยืม ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 
2. มีการแจ้งเวียนแนวทาง/ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้/ยืม ทรัพย์สินของ
ทางราชการให้บุคลากรได้รับทราบ 
3. คณะมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
4. คณะมีการสรุปรายงานการการยืมทรัพย์สินของราชการ 
 

 

 
 



 

12 แผนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะการบัญชีและการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
ประเด็นความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง แนวทางการจัดการ/ 

มาตรการป้องกันการทุจริต 
ผู้รับผิดชอบ 

โอกาส 
เกิดความเสี่ยง 

ผลกระทบของ 
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความรุนแรง 

ล าดับความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการทรัพยากร 
1. การก าหนด
คุณสมบัติ/
คุณลักษณะในการ
จัดซื้อ จัดจ้างพัสดุที่
วงเงิน 500,000 บาท 
ขึ้นไป ที่ไม่ก่อให้เกิด
การแข่งขัน 

3 2 7 
(ปาน
กลาง) 

3 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า TOR ที่มีความเป็นอิสระที่ไม่มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
2. ศึกษาและท าความเข้าใจแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องตามหนังสือแจ้งเวียนจาก
กองคลังและพัสดุ 
3. มีการแจ้งเวียนมาตรการบทลงโทษให้บุคลากรรับทราบ 
4. ก าหนดให้มีการแจ้งหลักกฎหมายการพัสดุในการก าหนดร่าง TOR ให้
คณะกรรมการร่าง TOR รับทราบ 
5. ก าหนดให้มีการวิจารณ์ TOR ในโครงการที่มีวงเงิน 500,000 บาท ขึ้นไป 
และมีการก ากับติดตามและรายงานต่อผู้บริหาร 
6. สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตโดยการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมช่องทางการร้องเรียน 

งานบัญชี 
การเงินและ
พัสดุ 

2. การใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ การ
ยืมทรัพสินย์ของทาง
ราชการไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ/แนวทางที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

1 2 3 
(ต่ า) 

7 1. คณะจัดท าแนวทาง/ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้/ยืม ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 
2. มีการแจ้งเวียนแนวทาง/ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้/ยืม ทรัพย์สินของ
ทางราชการให้บุคลากรได้รับทราบ 
3. คณะมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
4. คณะมีการสรุปรายงานการการยืมทรัพย์สินของราชการ 
 

 

 
 



 

13 แผนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะการบัญชีและการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
ประเด็นความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง แนวทางการจัดการ/ 

มาตรการป้องกันการทุจริต 
ผู้รับผิดชอบ 

โอกาส 
เกิดความเสี่ยง 

ผลกระทบของ 
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความรุนแรง 

ล าดับความ
เสี่ยง 

3. การใช้จ่าย
งบประมาณไม่มีความ
โปร่งใส 

2 3 8 
(ปาน
กลาง) 

1 1. งานวางแผนและงบประมาณ มีการเผยแพร่การใช้งบประมาณของคณะให้
บุคลากรได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
2. เผยแพร่ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีให้บุคลากรรับทราบอย่าง
ทั่วถึง 
3. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
4. รายงานผลด าเนินงานต่อท่ีประชุม และเผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบอย่าง
ทั่วถึง 
5. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 
6. คณะต้องเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรได้รับรู้และทราบ
อย่างทั่วถึง 
7. คณะมีการรายงานการใช้งบประมาณรายไตรมาสแก่บุคลากรให้รับทราบ 
8. มีช่องทางการสอบถามทักท้วง หรือร้องเรียน 

งานวางแผน
และ
งบประมาณ 

2. การด าเนินงาน/
การให้บริการของ
คณะไม่ชัดเจน 

1 2 3 
(ต่ า) 

8 1. เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ 
2. จัดให้มีช่องทางที่สามารถสอบถามข้อมูลได้ 
3. การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
4. ประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ ของผู้มารับบริการเพื่อทราบ
ถึงปัญหาและข้อเสนอแนะ 
5. การปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้เป็นไปตามข้ันตอน 
ระยะเวลาที่ก าหนด มีการแสดงขั้นตอนการใช้บริการแก่ผู้มาใช้บริการอย่าง
ชัดเจน 

คณะ/กลุ่มงาน 



 

14 แผนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะการบัญชีและการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
ส่วนที่ 3 

แผนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะการบัญชีและการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
 แผนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะการบัญชีและการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย 2 แผนงาน คือ 
  แผนงานที่ 1  ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต่อต้านการทุจริต และเสริมสร้างค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม 
  แผนงานที่ 2  พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต 
 
แผนงาน/เป้าประสงค์/ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม/แนว

ทางการจัดการ/มาตรการ
ป้องกันการทุจริต 

ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แผนงานที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต่อต้านการทุจริต และเสริมสร้างค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม 
          เป้าประสงค์ 1.1 บุคลากรและนิสิตมีจิตส านึกและค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรมเพื่อการป้องกันการทุจริต 
1.1.1 ระดับความส าเร็จของ
การรับรู้ แนวทางการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
จริยธรรม ของบุคลากรและ
นิสิตคณะการบัญชีและ 
การจัดการ  (ระดับ 5) 

เสริมสร้าง
วัฒนธรรม
องค์กร โดยการ
ปลูกจิตส านึก 
ค่านิยม
คุณธรรม และ
จริยธรรม เพ่ือ
การป้องกันการ 
ทุจริต 
 
 
 

ระดับ 1 มีประกาศนโยบายด้านการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ระดับ 2 มีการเผยแพร่ประกาศนโยบาย
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ระดับ 3 มีการเข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรเพื่อ
ป้องกันการกระท าทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ รวมถึงจริยธรรมบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 

1. ประกาศและเผยแพร่
เจตจ านงสุจรติในการ
บริหารงานคณะการบัญชีและ
การจัดการ 

มี.ค. 66 ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ส านักงาน
เลขานุการ
คณะ 

2. ประกาศและเผยแพร่
นโยบายคุณธรรมความโปร่งใส 
ปราศจากการทุจริต ของคณะ 
การบัญชีและการจัดการ 
3. ประกาศและเผยแพร่
เจตนารมณ์นโยบาย No Gift 
Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 



 

15 แผนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะการบัญชีและการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

แผนงาน/เป้าประสงค์/ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม/แนว
ทางการจัดการ/มาตรการ

ป้องกันการทุจริต 

ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

  ระดับ 4 มีการรายงานผลการร่วม
กิจกรรม/โครงการให้ความรู้แก่บุคลากร
เพ่ือป้องกันการกระท าทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ รวมถึงจริยธรรม
บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
ระดับ 5 มีแนวทางหรือมาตรการหรือ
ข้อเสนอแนะในการเข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรเพื่อ
ป้องกันการกระท าทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ รวมถึงจริยธรรมบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 

4. เผยแพร่จรรยาบรรณ 
จริยธรรม ให้แก่บุคลากรทั้ง
สายวิชาการและสายสนับสนุน 
5. กิจกรรมแสดงเจตนารมณ์
นโยบาย No Gift Policy 
6. เผยแพร่ความรู้ด้านการ
ป้องกันการทุจริต หรือ ปลูก
จิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม
และจริยธรรม ให้นิสิตรับทราบ 
 

 ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

 

2,568 บาท 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

แผนงานที่ 2  พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต 
          เป้าประสงค์ 2.1 ลดโอกาสการทุจริตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 
2.1.1 ระดับความพึงพอใจ
ผู้รับบริการ (ระดับ 5) 
 

พัฒนา
ระบบงานเพ่ือ
ป้องกันการ
ทุจริต 

ระดับ 1 < 3.00 
ระดับ 2    3.00 
ระดับ 3    3.50 
ระดับ 4    4.00 
ระดับ 5 ≥ 4.50 

1. ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้มารับบริการ เพื่อรับทราบถึง
ปัญหา ข้อเสนอแนะ 
 

 ไม่ใช้
งบประมาณ 

คณะ/กลุ่ม
งาน 

 
 

 
 



 

16 แผนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะการบัญชีและการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
ส่วนที่ 4 

การติดตามและประเมินผล 
 

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
 1.  เพื่อทราบผลความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนการป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะการบัญชีและการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 2.  เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้การด าเนินงานตามแผนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะการบัญชีและการ
จัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บรรลุเป้าหมาย 
 
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะอนุกรรมการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคณุธรรม                          
และจริยธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) คณะการบญัชีและการจัดการคณะการบญัชีและ
การจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดท าแผนการ
ป้องกันการทุจริตและปพฤติมิชอบ และมอบหมายผูร้ับผดิชอบ
ด าเนินการ 
ตามแผนฯ 

เผยแพร่แผนการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะ
การบัญชีและการจดัการ 

ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแผนฯ 
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน
ตามแผนฯ ครั้งท่ี 1 

ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแผนฯ 
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน
ตามแผนฯ ครั้งท่ี 2 

ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแผนฯ 
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน
ตามแผนฯ เมื่อสิ้นสดุการด าเนินงาน คณะอนุกรรมการฯ 

พิจารณารายงาน 
และจัดท าบทสรุป 

คณะอนุกรรมการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์การ

ประเมินคุณธรรม                          
และจริยธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
สรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนฯ/ปัญหา/อุปสรรค 
รายงานต่อคณบดีและ

คณะกรรมการประจ าคณะฯ 



 

17 แผนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะการบัญชีและการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

กรอบระยะเวลาการก ากับติดตามและประเมินผล 
 คณะการบัญชีและการจัดการ ก าหนดระยะเวลาในการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะการบัญชี
และการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 3 ครั้ง ดังนี้ 
  - ครั้งที่ 1  เดือนมีนาคม 2566 ผลการด าเนินงานตามแผนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)  ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  - ครั้งที่ 2  เดือนมิถุนายน 2566 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 9 เดือน)  ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
  - ครั้งที่ 3  เดือนกันยายน 2566 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแบบสรุปผลการด าเนินงานตามแผนการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะการบัญชีและการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)  
 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ คณะการบัญชีและการจัดการจะมีการด าเนินการสรุปผลการด าเนินงานตามมาตรการ/กิจกรรม/โครงการที่บรรจุในแผนการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะการบัญชีและการจัดการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พร้อมรายงานปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานต่อ
ผู้บริหารสูงสุด และคณะกรรมการประจ าคณะการบัญชีและการจัดการ  

ปฏิทินการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะการบัญชีและการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
วันที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

มีนาคม 2566 ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานคณะการบัญชีและการจัดการ และการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต  ส านักงานเลขานุการ 
คณะการบัญชีและการจัดการ มีนาคม 2566 ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะการบัญชีและการจัดการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) 
มิถุนายน 2566 ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะการบัญชีและการจัดการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 9 เดือน) 
กันยายน 2566 ก ากับติดตามการด าเนินงานตามการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะการบัญชีและการจัดการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน) ด้วยการใช้แบบประเมิน 
กันยายน 2566 สรุปผลการด าเนินงานตามมาตรการ/กิจกรรม/โครงการที่บรรจุในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ

คณะการบัญชีและการจัดการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พร้อมรายงานปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะการบัญชีและการจัดการ 

 



 

18 แผนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะการบัญชีและการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
19 แผนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะการบัญชีและการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ภาคผนวก ก ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและจริยธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) คณะการบัญชีและการจัดการ 



 
20 แผนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะการบัญชีและการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 



 
21 แผนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะการบัญชีและการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 



 
22 แผนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะการบัญชีและการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
 



 

23 แผนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะการบัญชีและการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ภาคผนวก ข สรุปเปรียบเทียบประเด็นการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2566 

 
ประเด็นความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 2565 ประเด็นความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 2566 

โอกาส 
เกิดความเสี่ยง 

ผลกระทบของ 
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความรุนแรง 

ล าดับความ
เสี่ยง 

โอกาส 
เกิดความเสี่ยง 

ผลกระทบของ 
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความรุนแรง 

ล าดับความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
1.  การอนุมัติให้ 
ขยาย งดลดค่าปรับ โดย
ไม่มีเหตุผลอันสมควร 

1 2 3 
(ต่ า) 

1 1. การปฏิบัติเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนผู้อ่านผลงาน
ทางวิชาการ 

1 2 3 
(ต่ า) 

3 

1.  ก าหนดรายละเอียด
เฉพาะที่เป็นการเจาะจง 
เกณฑ์ให้คะแนนไม่ให้
ความส าคัญกับคุณภาพ 

1 2 3 
(ต่ า) 

2 

2.  การแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท า TOR 
ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญและ
รู้กฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

1 2 3 
(ต่ า) 

3 
 

3.  การตรวจรับพัสดุไม่
เป็นไปตามสัญญาหรือ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่
ตรวจสอบคุณภาพและ
ปริมาณ 

1 2 3 
(ต่ า) 

4 

 



 

24 แผนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะการบัญชีและการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
ประเด็นความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 2565 ประเด็นความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 2566 

โอกาส 
เกิดความเสี่ยง 

ผลกระทบของ 
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความรุนแรง 

ล าดับความ
เสี่ยง 

โอกาส 
เกิดความเสี่ยง 

ผลกระทบของ 
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความรุนแรง 

ล าดับความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
การคัดเลือกบุคลากรไม่
เป็นไปตามระเบียบ
ก าหนด 

1 2 3 
(ต่ า) 

5 1.  ความโปร่งใสและส่อ
ทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง 
และใช้อ านาจแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบโดย
เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง
อาจเลือกปฏิบัติเฉพาะกับ
คู่ค้าหรือผู้เสนอราคาที่มี
ความสัมพันธ์หรือ
เกี่ยวข้องกัน 

1 2 3 
(ต่ า) 

4 

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานไม่เป็นตาม
ระเบียบก าหนด 

1 2 3 
(ต่ า) 

6 2. เจ้าหน้าที่การเงินไม่
ปฏิบัติตามระเบียบการรับ
เงินและน าส่งเงิน 

1 2 3 
(ต่ า) 

5 

การแบ่งซ้ือแบ่งจ้าง 1 2 3 
(ต่ า) 

7 

การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ 
และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 

1 2 3 
(ต่ า) 

8 

 
 
 



 

25 แผนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะการบัญชีและการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
ประเด็นความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 2565 ประเด็นความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 2566 

โอกาส 
เกิดความเสี่ยง 

ผลกระทบของ 
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความรุนแรง 

ล าดับความ
เสี่ยง 

โอกาส 
เกิดความเสี่ยง 

ผลกระทบของ 
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความรุนแรง 

ล าดับความ
เสี่ยง 

     ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการ
ทรัพยากร 
1. การก าหนดคุณสมบัติ/
คุณลักษณะในการจัดซื้อ 
จัดจ้างพัสดุที่วงเงิน 
500,000 บาท ขึ้นไป ที่
ไม่ก่อให้เกิดการแข่งขัน 

3 2 7 
(ปาน
กลาง) 

3 

2. การใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ การยืม 
ทรัพสินย์ของทางราชการ
ไม่เป็นไปตามระเบียบ/
แนวทางท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด 

1 2 3 
(ต่ า) 

7 

3. การใช้จ่ายงบประมาณ
ไม่มีความโปร่งใส 

2 3 8 
(ปาน
กลาง) 

1 

2. การด าเนินงาน/การ
ให้บริการของคณะไม่
ชัดเจน 

1 2 3 
(ต่ า) 

8 

 
 


